סמינר על הסלף  -תמר קרון ואבי באומן
מושג העצמי -הן הארכיטיפ של השלם והגבוה בתוך הנפש ,הניצוץ האלוהי ,והן חווית העצמי
האישית ,הוא למעשה רעיון ארכיטיפי הנמצא במרכזה של התיאוריה היונגיאנית  .כי הוא גם
השלמות הנכספת של התודעה המתרחבת לעבר מה שעדיין לא מודע ,הוא גם החוויה
האישית נקודתית שלנו והוא גם הדחף להגיע לאותה שלימות תוך התגלות העצמי וחלקיו
במהלך החיים וההתפתחות .העצמי הוא המאחד את הניגודים ובו טמונה היכולת למיכל ועם
זאת הוא זה המתגלה ונעשה מודע לאדם ככל שמתרחבת מודעותו.
הוא ה Rebisוהוא הזהב אליו רוצים להגיע בתהליך האלכימי האישי ,אך הוא גם התהליך
להגיע  .הסמינר שלנו ינסה להגעת במורכבות הסבוכה של העצמי מתוך גישה פרקטית
קלינית וטיפולית  .כיצד משתקף ומעורב המושג והארכיטיפ הזה בטיפול ,מה התהליך
הנחוץ כדי להגיע אליו -האינדיבידואציה ,אילו פונקציות משתתפות בתהליך כמו למשל
חיוניותה של הפונקציה הרגשית ,ומקומה של הפונקציה הטרנסצנדנטית שבעזרתה נוצר
ה"שלישי" .נלמד ,כיצד קשור התהליך גם בהתפתחות בילדות לחלקי האישיות האחרים כמו
הצל והאנימה/אנימוס למשל וכיצד יופיעו בטיפול  .כיצד ישתקף ,יחסר או יתעוות בפתולוגיה
האישיותית.
בסמינר נציג את המושג על פי דרכו של יונג ואת התוספות של נוימן עם המיוחד שבהן .נראה
תופעות של ניתוק מהעצמי ,ניכור ,הבלעות בעצמי ובלבול בין העצמי ובין האם הגדולה בין
כיסופים והבלעות באם הגדולה ובין הנומינוזיות שבמפגש עם העצמי.
בין חלקים ציליים וקשרם אל העצמי.
ננסה למקם את העצמי כיצד יופיע בתקופות חיים שונות כמו לאורכו של החצי הראשון ושל
החצי השני ושל מהלך החיים בכלל .כיצד יופיע ויאותגר דרך ארכיטיפים של החצי השני.
בכל שיעור ניגע באספקט מתוך המכלול ונקרא גם בטקסטים של יונג וניומן בהקשר אל
העצמי.
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